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Wijzigingen in UREG-richtlijnen versie oktober 2017 ten opzichte van versie februari 2017 

 

Verwijzing Versie februari 2017 Versie oktober 2017 

B. De UREG-variabelen 

Pagina 3 en 4 

Bijkomende kolom in de tabel 

NVT Toevoeging van een kolom met de status van de 

verschillende variabelen als gevolg van de 

rondzendbrief van 03/10/2017 met als titel 

‘Stroomlijning en administratieve vereenvoudiging 

van de registraties’.  

1 Richtlijnen voor het 

verzenden van de gegevens 

Pagina 5 

Wijziging van de beschrijving 

UREG is een registratie van real-time 

urgentiegegevens op de spoedgevallendiensten 

van de Belgische ziekenhuizen. 

 

Wij vragen u daarom de gegevens te versturen 

van zodra ze gekend zijn. Vier van deze 

variabelen zijn verplicht: 

 

- Het erkenningsnummer van het 

ziekenhuis (HOSPNR) 

- Het sitenummer van het ziekenhuis 

(CAMPUSNR) 

- Het anonieme nummer van het contact 

met de spoedgevallendienst (URGNUM) 

- Het anonieme patiëntennummer 

(PATNUM) 

 

Alle andere variabelen, behalve enkele 

uitzonderingen – zie hieronder, zijn in eerste 

instantie optioneel. Dit wil echter niet zeggen 

dat deze andere variabelen niet verstuurd 

moeten worden: vanaf het moment dat de 

variabele bekend is, dient deze doorgegeven te 

worden. Het Koninklijk Besluit van 15 januari 

2014 “Koninklijk besluit houdende bepaling van 

de regels volgens welke bepaald gegevens 

UREG is een registratie van real-time 

urgentiegegevens op de spoedgevallendiensten van 

de Belgische ziekenhuizen. 

 

In het kader van de stroomlijning en de 

administratieve vereenvoudiging van de registraties 

werd op 3 oktober 2017 een rondzendbrief naar alle 

spoedgevallendiensten gestuurd. Vanaf 16 oktober 

2017 zijn er drie types variabelen: 

 

- Verplicht: de 2 structurele 

variabelen (HOSPNR en 

CAMPUSNR) en de 2 

identificatievariabelen van de 

patiënt (PATNUM en URGNUM) 

- Verplicht indien gekend: de 

variabelen die technisch optioneel 

zijn maar die verplicht zijn zodra ze 

gekend is. Dit systeem was tot nu 

toe voor de meestal variabelen van 

kracht. 

- Facultatief: de variabelen die op 

vrijwillige basis doorgestuurd 

kunnen worden maar die niet meer 

verplicht zijn.  
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moeten worden medegedeeld aan de Minister 

die de Volksgezondheid onder zijn bevoegdheid 

heeft”  verduidelijkt welke gegevens naar de 

FOD Volksgezondheid moeten worden 

verstuurd. 

De reden om te spreken van optionele gegevens 

is niet gebaseerd op het vrijwillige karakter 

ervan: we vragen u deze gegevens op te sturen 

van zodra ze gekend zijn. De gegevens zijn 

optioneel om een zekere marge in te bouwen bij 

de verzending van de gegevens. Het is namelijk 

zo, dat bepaalde gegevens niet gekend zijn op 

een bepaald moment. Deze gegevens optioneel 

maken zal voorkomen dat de andere gegevens 

niet verstuurd kunnen worden en dat de 

zendingen geblokkeerd worden. Het laat toe om 

reeds een zending te starten wanneer bepaalde 

gegevens slechts op een later tijdstip bekend 

zijn. Zelfs wanneer de gegevens pas op een 

latere datum bekend zijn, is het nog steeds 

interessant om deze gegevens door te sturen. 

UREG is immers niet enkel een 

monitoringsysteem maar zal ook een systeem 

zijn om het beleid inzake volksgezondheid te 

ondersteunen. 

 

Op voorgaande zijn echter vier uitzonderingen 

nl. de velden ‘Triagemodel, ‘Triagescore’, ‘Reeds 

(vooraf) bestaande medische problemen' en 

‘Andere factoren die de gezondheidsstatus 

beïnvloeden’. Enkel deze vier variabelen zijn 

momenteel effectief facultatief in te vullen. 

Enkel voor deze velden hebt U momenteel de 

keuze om deze al dan niet in te vullen, ook al zijn 

Zoals vroeger zijn de variabelen ‘verplicht indien 

gekend’ technisch optioneel. Optioneel betekent 

niet dat u dit veld leeg mag laten maar dat u dit veld 

absoluut moet invullen van zodra de informatie 

gekend is. 

De reden om te spreken van optionele gegevens is 

niet gebaseerd op het vrijwillige karakter ervan: we 

vragen u deze gegevens op te sturen van zodra ze 

gekend zijn. De gegevens zijn optioneel om een 

zekere marge in te bouwen bij de verzending van de 

gegevens. Het is namelijk zo dat bepaalde gegevens 

op een bepaald moment nog niet gekend zijn. Deze 

gegevens optioneel maken voorkomt dat de andere 

gegevens niet verstuurd kunnen worden en dat de 

zendingen geblokkeerd worden. Het laat toe om al 

een zending te starten wanneer bepaalde gegevens 

pas op een later tijdstip bekend zijn. Zelfs wanneer 

de gegevens pas op een latere datum bekend zijn, is 

het nog steeds interessant om deze gegevens door 

te sturen. UREG is immers niet enkel een 

monitoringsysteem maar zal ook een systeem zijn 

om het beleid inzake volksgezondheid te 

ondersteunen. 

 

Naar aanleiding van de administratieve 

vereenvoudiging is een groter aantal variabelen 

‘echt’ facultatief. U kunt deze op vrijwillige basis 

doorsturen als deze op uw spoedgevallendienst 

gekend zijn. 
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ze reeds bij uw spoedgevallendienst gekend. 

Toch moedigen wij de instellingen aan deze wel 

aan ons over te maken indien deze gekend zijn. 

In de toekomst, van zodra alles via het EPD - via 

SNOMED CT - zal verlopen, zullen deze velden 

ook het algemeen principe volgen (nl. van zodra 

gekend, zullen deze moeten worden opgenomen 

in de UREG-registratie).  

 

Alle variabelen 

Wijziging van de beschrijving 

van de status 

 

Verplicht � 4 variabelen 

 

Optioneel (Deze variabele dient doorgegeven te 

worden vanaf het moment waarop deze gekend 

is. Optioneel betekent niet dat u dit veld leeg 

mag laten maar dat u dit veld absoluut dient in 

te vullen van zodra de informatie gekend is) � 

27 variabelen 

 

Facultatief � 4 variabelen 

 

Verplicht � 4 variabelen 

 

Technisch optioneel maar verplicht indien gekend 

(Deze variabele moet u doorgeven vanaf het 

moment waarop deze gekend is. Optioneel 

betekent niet dat u dit veld leeg mag laten maar 

dat u dit veld absoluut dient in te vullen van zodra 

de informatie gekend is). � 8 variabelen 

 

Facultatief � 23 variabelen 

 

 


